Halsuan Kuntatiedote vk 35 / 2022
Seuraavaan ilmoitukset to 8.9.2022 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

Auraustarjouspyyntö, teiden ja pihojen talviauraus ja
kaavateiden liukkauden torjunta
Halsuan rakennus- ja ympäristölautakunta pyytää tarjouksia Halsuan kunnan ja kunnan omistamien konserniyhtiöiden kiinteistöjen pihojen talviaurauksesta sekä kaava- ja yksityisteiden talviaurauksesta ja kaavateiden liukkaudentorjunnasta aurauskaudelle 2022-2024.
Tarjoukset pyydetään tekemään:
Kiinteistöjen pihojen sekä kaava- ja yksityisteiden talviauraus €/aurauskerta/alue, alv 0 %. Alueen
sisällä olevat tiet ja pihat ilmoitetaan erikseen omalla yksikköhinnalla, mutta alueet tarjotaan kokonaisuutena, eli niitä ei pilkota. Aurausalueita on seitsemän.
Liukkauden torjunta ja polanteen poisto jaettujen alueiden sisällä €/h, alv 0 %.
Hiekoitusmurske 8 mm €/m3, alv 0 %.
Tarjouspyyntö julkaistaan Hilmassa 5.9.2022.
Tarjouspyyntöasiakirjat (tarjouspyyntö, lomake käytettävästä kalustosta ja aluekohtaiset aurattavien teiden ja kiinteistöjen urakkatarjouslomakkeet) voi pyytää teknisestä toimistosta Eija Aksela
040-680 2225 tai Antti Tuominiemi 040-680 2220.
Urakoitsijoiden valintaperusteena käytetään edullisinta hintaa/alue.
Tarjoukset on toimitettava 26.9.2022 klo 15 mennessä joko paperisena tekniseen toimistoon tai
sähköpostitse osoitteeseen tekninen@halsua.fi.
Kuoreen tai sähköpostin otsikkoriville merkintä:
”Tarjous 2022 -2024 talvihoitourakka”
Pidätetään oikeus hyväksyä tai hylätä tarjoukset, joko osittain tai kokonaan.
rakennus- ja ympäristölautakunta
Kiinteistönomistajille tiedoksi:
Aurautettavia teitä tarkennetaan tulevalle aurauskaudelle.
Kunnan toimesta aurautetaan tiet, joiden varsilla on kunnan rakennuksia, joissa on toimintaa, tai
asuttuja asuinrakennuksia ja haja-asutusalueella tien pituus on vähintään 150 m asutulle
asuinrakennukselle.

4H aloittaa puolukan oston Käpyhovilla maanantaina 5.9.
klo 17 ja siitä eteenpäin maanantaisin ja torstaisin klo 17–18. Ostamme vain perkaamatonta puolukkaa. Nuorille 13–17-vuotiaille poimijoille
maksetaan lisäbonuksena 20 euroa jos tuo myyntiin vähintään kaksi täyttä 10
litran ämpäriä puolukoita – tämä koskee 10 ensimmäistä nuorta. Puolukan hinta
selviää ostopäivänä.
Timo Marjusaari 040 718 3688, Iina Koskela 040 219 1646
4H почне купувати брусницю в Кепіхові в понеділок 5.9 о 17 годині і далі по понеділках і
четвергах з 5 вечора до 6 вечора.

SATUTUOKIO
lapsille kirjastossa ti 6.9.22 klo 9.30–10.00.
TERVETULOA!

Eläkeliiton Halsuan yhdistys
1.9.2022 Perhon ja Halsuan yhteinen uintivuoro alkaa ja jatkuu aina torstaisin klo 15–16
6.9.2022 Bingo alkaa Käpyhovilla klo 18.00 ja jatkuu aina tiistaisin.
Syyskuun ajan peli järjestetään Käpyhovilla ja lokakuussa koulun ruokasalissa.
12.9.2022 Nettikurssi koululla klo 16.00. Opettajana Marko Malvisto.
Ilmoittautuminen 5.9. mennessä Maili/040 5765694
14.9.2022 Hallituksen kokous klo 12.00 ja Päiväkahvit klo 13.00 Halsua-talolla.
Tulossa: 4.10.2022 K-65 Disco Kokkolan Työväentalolla. Järjestää Soite, Omaishoitajat ja Eläkeliitto

Halsuan Maa- ja kotitalousseura tiedottaa:
•

Lauantaina 10.9. Lähituotetori K-Kaupan pihalla klo 11–14
Myynnissä paikallisia tuotteita. Tervetuloa ostoksille!
Mukana A`la Miina, Anneli Karhulahti, Jenni Kentala ja Tiina Kivelä

•

Allasjumppa alkaa 14.9. klo 11–12 Vetelin uimahallissa
Tarkoitettu vain jäsenille, yhdistys maksaa jumppamaksun
Tule mukaan kokeilemaan, ota yhteyttä Anu 040 8279961

•

Muistathan myös meidän vuokrakaluston; mm kahviastiasto 60 hlö,
ruokalautaset+aterimet 60 hlö, toriteltta, hyötykasvikuivuri
Ota yhteyttä Anu 040 8279961 tai Anneli 0400 340270

Lyhty-seurakunta
Keskustelu- ja rukousillat perjantaisin alk. klo 18.00
Ps. Perj. 9.9. klo 18.00 Pirjo Uusitalo aiheena evankeliointi. Tule mukaan!!
Ruokajaot syyskuussa 9.9 ja 23.9 klo 17.00
Tervetuloa!

